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Läraranvisningens innehåll 

Läraranvisningen är till för att du som undervisande lärare ska få information om hur den 
pedagogiskt anpassade boken skiljer sig från originalboken och hur ni kan arbeta med den. 
Nedan kan du läsa vad respektive del i läraranvisningen handlar om, så att du kan 
förbereda och planera arbetet med läromedlet på bästa sätt. 

 Generella förändringar av boken 
Under denna rubrik beskrivs de generella tillägg och ändringar som är gjorda i den 
punktskriftsläsande elevens bok, till exempel på vilket sätt ikoner eller text i 
marginalen är hanterade. 

 Sidspecifika förändringar 
Här kan du läsa om sidspecifika tillägg och ändringar som är gjorda i den 
pedagogiskt anpassade boken. Det kan till exempel vara en övning som omarbetats 
eller en bild som flyttats. 

 Till läsaren 
I den pedagogiskt anpassade boken återfinns alltid en text som riktar sig till eleven. 
Samma text hittar du också i läraranvisningen. Den innehåller information som kan 
vara bra för läsaren att känna till innan arbetet med boken påbörjas. Läs denna text 
tillsammans med eleven!  

 Pedagogiska tips 
I denna del av dokumentet hittar du pedagogiska och metodiska förslag på hur ni 
kan arbeta med de olika uppgifterna i boken. Du hittar också exempel på hur skolan 
bör tänka kring läxor, taktila bilder, provsituationer osv. Här återfinns också förslag 
på olika pedagogiska hjälpmedel som skolan kan behöva köpa in eller ta fram för 
att ni ska kunna arbeta med boken på ett bra sätt.  

 Bildbeskrivningar 
Här hittar du en sammanställning av alla de bildbeskrivningar som beskriver 
originalbokens bilder.  

Återkoppling och synpunkter 

Dela gärna med dig av dina synpunkter på den pedagogiska anpassningen av denna bok till 
anpassningsfunktionen@spsm.se eller ring oss på tel. 010-473 50 00.  

Behöver du komma i kontakt med försäljningen går det bra att mejla till order@spsm.se 
eller ringa på tel. 020-23 23 00. 

Trevlig läsning! 

mailto:anpassningsfunktionen@spsm.se
mailto:order@spsm.se
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Generella förändringar av boken 

 Pedagogisk anpassning gör läromedel tillgängliga för elever med synnedsättning 
genom omarbetningar av visuellt beroende text och bilder. Målet med pedagogisk 
anpassning är att elever med svår synnedsättning/blindhet ska kunna använda 
läromedlet på samma sätt som sina klasskamrater. De anpassade uppgifterna ska 
ha samma pedagogiska innebörd som förlagan och eleven ska vara lika självgående 
i den anpassade boken som de övriga klasskamraterna i sina böcker. 

 Plocka upp eventuella svällpappersbilder så snart du kan och förvara pärmarna 
stående. Svällpappersbilderna kan klibba ihop och den tryckta punktskriften,i 
exempelvis innehållsförteckning och nycklar, riskerar att plattas till och om de 
förvaras liggande. Den tillfälliga doft som kan förekomma då svällpappersbilderna 
är nytryckta hinner också avta tills de ska användas av eleven. 

 Efter innehållet kommer Enhetsomvandlingar. 

 Eleven behöver en taktil linjal för mätuppgifterna. Se pedagogiska tips nedan. 

 Eleven behöver en taktil analog klocka märkt med punktskriftssiffror. Märk upp 
med punktskriftsdymo. Se mer här nedan per sida. Använd denna klocka om eleven 
behöver och tycker att den är bra för att konkretisera uppgifterna.  
Det finns svällpappersbilder till vissa klockor i boken och till andra beskrivs tiden 
istället. Anledningen är att det tar mycket tid och är svårt att känna av en 
svällpappersbild. En bild ger inte samma underlättning för en elev med 
synnedsättning som en seende elev.  
Om tiden beskrivs och eleven ska svara på två sätt (analogt och digitalt) vad klockan 
är står tiderna så här, ex. sid. 29 uppgift 40: 
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a. Lilla visaren på tre, stora visaren på ett 

b. Lilla visaren mellan fyra och fem, stora visaren på sju 

c. Lilla visaren mellan sex och sju, stora visaren på tre. 

d. Lilla visaren på nio, stora visaren på elva. 

e. Lilla visaren mellan sju och åtta, stora visaren på åtta. 

f. Lilla visaren mellan nio och tio, stora visaren på fem. 

g. Lilla visaren på elva, stora visaren på ett. 

h. Lilla visaren mellan två och tre, stora visaren på nio. 
Fem och tio över har valts att skrivas så att lilla visaren är PÅ aktuell siffra. 
Medan andra tider såsom kvart över, tjugo över och halv har beskrivningen 
att lilla visaren är mellan siffrorna för den aktuella tiden. Uppmärksamma 
eleven på detta. 

 När eleven ska skriva en digital tid finns det tillagt att eleven ska svara med fyra 
siffror. Visa eleven att det ska vara ett kolon också. 

 Instruktionen att sätta ett kryss är ändrad till att eleven ska markera. Listor med 
flera alternativ per rad är markerade med abcd osv. Listor med påståenden att välja 
mellan är märkta med listpunkter. Kopierar ni texten och låter eleven jobba i word 
så kan eleven skriva ett x framför alternativet. 

 Uppgifter med ”Dra streck” i svartskriftsboken är anpassade till att eleven ska 
kombinera alternativ från olika listor. Ex. sid 37 uppgift 49: 
49.  Kombinera de digitala och de analoga tiderna som visar samma klockslag. Varje 
analog tid får två tider. 
analoga tider 

a. Tio i fyra. 

b. Fem över ett. 

c. Tjugo i sju. 

d. Tio i tre. 

e. Kvart över två. 

f. Halv nio. 

digitala tider 

 14:15, 18:40, 02:15,  

 14:50, 02:50, 06:40,  

 20:30, 08:30, 13:05,  

 15:50, 03:50, 01:05 
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 Uppgifter med omkrets då siffrorna finns utskrivna står siffrorna i uppgiften. Ex sid 
64 uppgift 49: 
49.  En kvadrat har sidorna 2, 2, 2 och 2 cm. Räkna ut kvadratens omkrets. 

 Konkretisera gärna uppgifterna med klossar. Omkretsen kan mätas med ett snöre 
som lindas runt klossen och som sedan mäts på den taktila linjalen. 
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Sidspecifika förändringar 

8 

Märk upp en analog klocka tillsammans med eleven. Visarna behöver kunna gå att känna. 
Märk upp med en punktskriftsdymo eller klipp små lappar med punktskrift från ett papper 
(skrivit på perkins). 

10 

Använd den taktila klockan och gå igenom tiderna som visas i rutan. 

11 

Använd den taktila klockan för att visa tiderna som visas i rutan. Jämför med digitala tider. 
T.ex. kan eleven lyssna på sin armbandsklocka med talsyntes eller på sin telefon. Visa då 
samma tid på den taktila klockan. 

I rutan står tiderna: 

 Klockan är ett: 01:00 

 Klockan är två: 02:00 

 Klockan är tre: 03:00 

12 

Listan med klockor skrivs: 

a. Klockan är ett. 

b. Klockan är fem. 

c. Klockan är sex. 

d. Klockan är åtta. 

e. Klockan är fyra. 

f. Klockan är tio. 

g. Klockan är tre. 

h. Klockan är nio. 

i. Klockan är sju. 

13-14 

Visa faktarutan med den taktila klockan. Om eleven behöver konkretisera mer låt då gärna 
eleven använda den taktila klockan. 

Uppgift 7-8 skrivs så här: 

a. Från klockan tio till klockan elva. Svar: En timme. 

b. Från klockan sju till klockan tio. 
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osv. 

26 

Eleven behöver ett stoppur med talsyntes. Kolla om mobiltelefonen har tidtagning! 

27 

På den här sidan finns uppmaningar om att rita. Se under pedagogiska tips hur elever med 
synnedsättning kan rita taktilt.  

30 

Notera att bild b är felaktig i svarttrycket men rätt skriven i den anpassade boken. 

31 

Uppgiften skrivs: 

42.  Skriv upp minuterna från bilden ovan.  

47 

Uppgift 6 

Eleven behöver ha olika mörkörer, tex. gem och pärlor med häftmassa för att markera de 
olika formerna på svällpappersbilden. 

Uppgift 7 

Ta fram ett rektangulärt knäckebröd. 

48-49 

Använd former för att rita runt. Se pedagogiska tips för hur en elev med synnedsättning 
kan rita. 

54 

Visa hörn och sidor på svällpappersbilden på sidan 46.  

56 

Eleven kn klippa i mjuk kartong istället för att rita. 

57 

Eleven behöver lappar med punktskrift att fästa på bilderna till uppgift 33 och 34. 

58-59 

Klipp bitar i papp om eleven tycker det är enklare att mäta. 

61 

Eleven behöver material för att rita eller klippa kvadrater. 
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69 

Uppgift 60 

En variant på uppgiften är att klippa en kartong som har samma form som klassrummet. På 
den kan eleven sätta ut rummets mått. 

71 

Eleven behöver ha material att markera i svällpapperbilderna. Använd pärlor med 
häftmassa eller små bitar av vaxsnöre osv. 

74 

Uppgiften är ersatt med: 

72. Lägg ut formerna på marken. Känn på dem försiktigt. Alla i gruppen blundar. En person 
tar bort en figur. Känn eller titta på formerna igen och gissa vilken som är borta. 

91 

Uppgift 24 

Ta fram ett riktigt smörpaket och markera skalan med vaxsnören. 

Uppgiften skrivs: 24.  Mathias bakade en plommonkaka. Han behövde 1 hg smör till den, 
men på smörpaketet kunde han bara avläsa gram. Smörpaketet har en skala med siffrorna: 
100 g, 100 g, 100 g, 100 g. Hur många 100 g är 1 hg? 

103 

Uppgifterna skrivs: 

 46.  Vad heter mätredskapet Otto använder? Det är 1 meter långt och går att rulla 
ihop. 

 47.  Vad heter mätredskapet Samira använder? Det är 2 meter långt och går att vika 
ihop. 

 48.  Vad heter mätredskapet Mathias använder? Det är 30 cm långt.  

 49.  Vad heter måttredskapet Kajsa använder? Det är ett hjul som sitter fast på ett 
handtag. 

104 

Visa gärna avstånden på en taktil Sverigekarta.  

110 

Ge eleven ett kraftigt snöre som är 1 dm långt. 

112 

Ge eleven ett kraftigt snöre som är 1 cm långt eller en kub med sidan 1 cm om det är 
lättare för eleven att hantera. 
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117 

Ge eleven en pärla som är 1 mm bred. 

Notera att det inte är möjligt att mäta i mm för en elev med synnedsättning med linjalen. 

118 

Det är svårt att mäta i mm.  Figurernas mått är ändrade till: 

 nyckelpiga 5 mm 

 blåbär 5 mm 

 legobit 10 mm 

 kula 15 mm 

138 

Här finns en tabell. Uppmärksamma eleven på att dessa kan läsas vågrätt och lodrätt. 
Tabellen skrivs:  

hundvikt gram  

0-2 kg 5 g  

3-5 kg 10 g  

6-9 kg 12 g  

mer än 9 kg 15 g 
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Till läsaren 

Till den här boken finns svällpappersbilder och bildbeskrivningar. Du behöver material för 
att markera i bilderna och för att rita egna svar. Du behöver också en taktil linjal 

Enhetsomvandlaren (med olika enheter för tid, längd osv.) finns efter innehållet. 

Det finns inget facit till boken. 

Tänk på när du svarar att du alltid ska skriva uppgiftens nummer så att läraren kan rätta. 

Lycka till! 
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Pedagogiska tips 

 Hur matematik skrivs i punktskrift kan man läsa om i Punktskriftsnämndens skrifter. 
Beställ dessa från www.mtm.se. 

 SPSM Resurscenter syn har gett ut en skrift som ger tips och förslag om hur man 
jobbar med matematik och elever med synskada: Att undervisa punktskriftsläsande 
elever i matematik. Beställ den från SPSM Order 020-232300, Best. nr: 6572 

 För att rita kan eleven använda t.ex. vaxsnören, häftmassa, trådar som limmas fast, 
sporrar (från syslöjden) ritmuff osv.(Ritmuff kan köpas från Iris Intermedia (som har 
webbutik) www.ebutiken.iris.se 
Vill eleven använda ”vanligt” papper fungerar det bra om du gör ett styvt underlag 
som du klär med myggnät. Lägg sedan ”vanliga” pappret på och rita med en 
vaxkrita. Sök på internet på ”Husebys tegnepakke” så kan du ladda ner en pdf om 
att rita. 
Ett annat sätt att rita är med Sensational Black Board. Dessa kan köpas från SPSM 
best nr 10326. 

 Komplettera svällpappersbilderna med konkret material. t.ex. cirkeldiagram från 
montessoripedagogiken. Mer inspiration får du från sidan: Matte av skräp: 
http://www.arvindguptatoys.com/toys.html 

 För många uppgifter behöver eleven mäta med linjal. Taktil linjal finns att köpa från 
SPSM Order 020-232300, Best. nr: 13261.  
Notera att det är svårt att mäta med taktil linjal. Lägg linjalen en liten bit nedanför 
strecket för att kunna läsa av rätt. Ev. kan eleven behöva stöd vid nollpositionen för 
att kunna mäta. Sätt ett lodrätt vaxsnöre i början av strecket som ska mätas i så fall. 

 Uppmuntra eleven att alltid skriva uppgiftssiffran på uppgiften innan svar skrivs. 
Annars blir det omöjligt att rätta. 

 Eleven skriver svaren i datorn. Lägg dokumenten till boken i en mapp märkt med 
bokens namn som i sin tur läggs i en mapp märkt med Matematik. På detta sätt 
byggs en trädstruktur upp i datorn som eleven själv kan hitta i. 

http://www.mtm.se/
http://www.arvindguptatoys.com/toys.html
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Bildbeskrivningar 

18 

Teckning av en tjej och en kille som bakar en kaka. Tjejen har vispat med elvispen för hårt i 
bunken. Smeten har skvätt ut på bänken och på dem. Hon ser förvånad ut och killen ser arg 
ut. 

23 

Teckning av en tjej som tapetserar ett rum. Hon limmar upp långa pappersrullar med 
tapeter på väggarna. Limburken har vält på golvet och limmet rinner ut! 

44 

Teckning av klasskompisarna som går på en gata. De hittar olika geometriska former. 
Vägskyltar är cirklar eller rektanglar. Brunnslock är cirklar. Ett hus har en triangel över sin 
dörr. 

54 

Teckning av en kille som spelar triangel. Han njuter! 

75 

Foto av en kille som hoppar längdhopp. Det ser ut som att han flyger i luften! 

86 

Foto av två hushållsvågar. Den ena liknar en skärbräda med en liten ruta där siffrorna visas. 
Det är en digital våg. Den andra har en skål och en stor urtavla som visar vikten. 

86 

Foto av en personvåg. Det är en platt våg som du kan stå på. Vikten visas med en urtavla. 

86 

Foto av en brevvåg. Det är en ställning där brevet läggs på en liten platta. Vikten visas med 
en liten stav på en skala med siffror. 

106 

Karta över barnens vägar till skolan. Zara har 1 km. Stella har 4 km. Omar har 7 km. Här 
finns också Mathias väg till affären som är 2 km. 
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